โครงการอบรมครู
หลักสูตรการพัฒนาทักษะครูที่ปรึกษาโครงงานสะเต็มเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 5-6,13 สิงหาคม 2560
ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นให้ความสาคักกับวชาาวชทาาศาสรรเเทคนนนยาีเวชศวกรรมศาสรรแย
คณชรศาสรรอา่างเท่าเทีามกันเหรือ STEM Education เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่รอบสนองร่อการเรรีามคน
ไทารุ่นใหม่ในศรวรรษที่ 21 เพรา ธรรมาารชของทั้งเ4เวชาานี้เสามารถพัฒนาให้ผู้เรีานนาความรู ทุกแขนงทั้งด้าน
ความรูเทักษ การคชดเแย ทักษ อื่นๆเมาใา้ในการแก้ปักหาเค้นคว้าเสร้างแย พัฒนาคชดค้นสช่งร่างๆเเเเดังนั้นการ
จัดการเรีานรูวชทาาศาสรรที่สามารถสนับสนุนให้ผู้เรีานพัฒนาความสามารถในการแกปักหาเผู้สอนควรจัดการเรีาน
การสอนให้ผู้เรีานไดเรีานองคความรูร่างๆเทางวชทาาศาสรรผ่ านการยงมือปฏชบัรชจรชง แย ผ่านการทางานอา่างเป็น
ร บบเเา่นเนครงงานหรือนครงงานวชจัาเเพรา การเรีานรู วชทาาศาสรรนั้นไมใา่แคการเรีานเนื้อหาเพื่อการทองจาเแร่
ผู้เรีานร้องมีบทบาทสาคักในการยงมือเเรีานรู ปฏชบัรชจรชงเมีการค้นคว้าหาความรูอา่างมีร บบรามกร บวนการทาง
วชทาาศาสรรเนาความรู้ทางวชทาาศาสรรหยากหยาาสาขาวชาามาใา้ในการแก้ปักหาที่เกชดในาีวชรปร จาวันเหรือการ
ปร กอบอาาีพเพื่อให้ผู้เรีานเห็นความสาคักของการเรีานรูวชทาาศาสรรเคณชรศาสรรเแย เทคนนนยาีเในาั้นเรีานกับ
บรชบทนยกของความเป็นจรชงเเกชดทักษ สาคักเพื่อการดารงาีวช รในสังคมแย การนามาซึ่งการพัฒนาสช่งใหม่ๆเหรือ
นวัรกรรมเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของปร เทศเเ(อภชสชทธช์เธงไาา. 2556: 35) การจัดการเรีานรู้นดาใา้
นครงงานเป็นฐานจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สอดคย้องกับการจัด การเรีานรู้รามแนวทางส เร็มศึกษาเ อา่างไรก็ราม
การแก้ปักหาดังกย่าวจ าั่งาืนได้นั้นจาเป็นร้องปร กอบด้วาความคชดแย คุณธรรมที่ส่งเสรชมให้เกชดความาั่งาืนทั้งร่อ
าีวชรเสังคมเแย สช่งแวดย้อมเเทั้งนี้เพรา ความาั่งาืนในการพัฒนาปร เทศในศรวรรษที่เ 21 จ เกชดขึ้นได้ขึ้นอาู่กับ
จานวนปร าากรในสั งคมที่ มี ความสามารถในการพึ่ง พารนเองได้เ เการพั ฒนากายัง คนในร บบการศึก ษาจึ ง
จาเป็นร้องให้ปร าากรสามารถพึงพารนเองได้เนดาการพัฒนาจ ร้องมุ่งา่วาสร้างความเจรชกเราาได้เแย คุณภาพ
าีวชรของปร าากรให้เพช่มขึ้นอา่างร่อเนื่องเซึ่งเป็นการเจรชกเรชบนรของเศรษฐกชจที่อาู่บนหยักการใา้เการรักษาแย
การฟื้นฟูฐานทรัพาากรธรรมาารชอา่างาั่งาืน าึดหยักความพอดีปฏชบัรชรามหยักปรัากาเศรษฐกชจพอเพีางเเ
เศรษฐกชจพอเพีางเป็นปรัากาที่พร บาทสมเด็จพร เจ้าอาู่หัวฯเทรงมีพร ราาดารัสาี้แนวทางการดาเนชน
าีวชร แก่พสกนชกราาวไทามานดารยอดเนานกว่า 25 ปี ทรงเน้นา้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นแย สามารถดารง
อาู่ได้อา่างมั่นคงแย าั่งาืนภาาใร้กร แสนยกาภชวัรนเในการพัฒนาแย บรชหารปร เทศให้ดาเนชนไปในทางสาากยางเ
นดาเฉพา การพัฒนาเศรษฐกชจเพื่อให้ก้าวทันร่อนยกาุคนยกาภชวัรน ความพอเพีาง หมาาถึง ความพอปร มาณ
ความมีเหรุผย รวมถึงความจาเป็นที่จ ร้องมีร บบภูมชคุ้มกันในรัวที่ดีพอสมควรร่อการมีผยกร ทบใดๆ อันเกชดจาก
การเปยี่านแปยงทั้งภาานอกแย ภาาใน ทั้งนี้จ ร้องอาศัาความรอบรู้ความรอบคอบแย ความร มัดร วังอา่างาช่งใน
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การนาวชาาการร่างๆ มาใา้ในการวางแผนแย การดาเนชนการทุกขั้นรอน แย ขณ เดีาวกันจ ร้องเสรชมสร้างพื้นฐาน
จชรใจของคนในาารช นดาเฉพา เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีแย นักธุรกชจในทุกร ดับให้มีสานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัราสุจรชร แย ให้มีความรอบรู้ที่เหมา สม ดาเนชนาีวชรด้วาความอดทน ความเพีาร มีสรชปัก กาแย ความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุยแย พร้อมร่อการรองรับการเปยี่านแปยงอา่างรวดเร็วแย กว้างขวางทั้งด้ านวัรถุ สังคม
สช่ง แวดย้อม แย วัฒนธรรมจากนยกภาานอกได้เป็นอา่างดี (คณ อนุกรรมการขับ เคยื่อนเศรษฐกชจพอเพีา ง
สานักงานคณ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกชจแย สังคมแห่งาารช . 2549) จากการที่กร ทรวงศึกษาธชการได้กาหนด
าุทธศาสรรขับเคยื่อนหยักปรัากาเศรษฐกชจพอเพีางสู่สถานศึกษา (2550-2554) สานักงานคณ กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงได้นานนาบาาดังกย่าวมาสู่การปฏชบัรชาังนรงเรีานในสังกัด นดาได้กาหนดกยาุทธคุณธรรมนาความรู้เ
น้อมนาปรัากาเศรษฐกชจพอเพีางสู่การปฏชบัรช คือ เพื่อให้ผู้บรชหาร ครู บุคยากรทางการศึกษา แย นักเรีานมีความรู้
ความเข้าใจแย ปฏชบัรชรนรามหยักคุณธรรม แย หยักปรัากาเศรษฐกชจพอเพีาง หยักธรรมาภชบาย ความสมานฉันท
คุณธรรม รามหยักสูรร แย คุณธรรมที่คัดสรรนดาคณ กรรมการสถานศึกษา แย นักเรีาน
การจัดการเรีานรู้ส เร็มศึกษาผ่านการทานครงงานรามขั้นรอนการออกแบบเาชงวชศวกรรมอา่างเป็นร บบนดาบูรณา
การหยักคชดปรัากาของเศรษฐกชจพอเพีางนั้นเจัดเป็นความรู้ความสามารถขั้นสูงเที่ผู้เรีานจาเป็นจ ร้องมีครูที่ปรึกษา
ที่มีาานากเสามารถาี้แน แย ถามนาให้ผู้เรีานคชดเป็นเทาเป็นแย แก้ปักหาได้อา่างาั่งาืนเเเดังนั้นสถาบันพัฒนา
คุณภาพครูเจึงได้จัดทาหยักสูรรฝึกอบรมครูเเรื่องการพัฒนาทักษ ครูที่ปรึกษานครงงานส เร็มเพื่อการพัฒนา
คุณภาพาีวชรบนฐานคชดเศรษฐกชจพอเพีางขึ้นเเพื่อสร้างครูแกนนาทางด้านการจัดการเรีานรู้ส เร็มศึกษานดาใา้
นครงงานเป็นฐานบูรณาการกับหยักปรัากาของเศรษฐกชจพอเพีาง
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1เเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกชจกรรมส เร็มศึกษาสู่นครงงานส เร็ม
2.2 เพื่อให้ครูมีทักษ ในการออกแบบการจัดกชจกรรมส เร็มศึกษาสู่นครงงานส เร็ม
2.3เเพื่อให้ครูมีทักษ ในการออกแบบนครงงานส เร็มศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพาีวชรที่เาื่อมนางกับ
ปรัากาเศรษฐกชจพอเพีาง
2.4เเพื่อส่งเสรชมทักษ การเป็นครูที่ปรึกษานครงงานส เร็มให้กับครูแกนนา
2.5 เพื่อปร เมชนความพึงพอใจของครูที่มีร่อหยักสูรรการพัฒนาทักษ ครูที่ปรึกษานครงงานส เร็มเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพาีวชรบนฐานคชดเศรษฐกชจพอเพีาง
3. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในการประเมิน
เเเเเ 3.1เเการปร เมชนรามคุณภาพภาาในรามเกณฑของเสกอ.เ
เเเเเเเ3.1.1เเสอดคย้องกับรัวบ่งาี้ที่เ4.1เการบรชหารแย พัฒนาอาจารา แย เ5.4เการพัฒนาทางวชาาการเ
แย /หรือวชาาาีพ
3.2เเสอดคย้องกับนนาบาาสภามหาวชทาายัาเ(ร บุราาย เอีาดของนนาบาา)
เเเเเเเเเเเเเเเเ3.2.1เสอดคย้องกับนนาบาามหาวชทาายัาข้อที่เเ4 เนนาบาาด้านการบรชการวชาาการ
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4. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
4.1เกยุ่มเป้าหมาาเฉพา
ผู้ที่ผ่านการอบรมครูส เร็มศึกษาเหรือเมีความรู้เกี่าวกับส เร็มศึกษาเบื้องร้นมาแย้ว
4.2 คุณสมบัรชผู้เข้ารับการอบรมเมีดังนี้
ครูที่สอนวชทาาศาสรรเคณชรศาสรรเแย หรือเการงานอาาีพแย เทคนนนยาีเร ดับมัธามศึกษารอนร้น
แย รอนปยาา
4.3 จานวนผู้เข้าการอบรมในหยักสูรร
ครูร ดับมัธามศึกษารอนร้นเจานวนเ15เคน
เเเเเเครูร ดับมัธามศึกษารอนปยาาเจานวนเ15เคน
(หมาาเหรุเ: เกณฑข้อเ2เกาหนดกยุ่มเป้าหมาาแย เงื่อนไขด้านคุณสมบัรชของครูปร จาการที่ควรจ เยือกเข้ารับการ
พัฒนารามหยักสูรร)
5. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการ
จานวนเ3เวันเร หว่างวันที่เเ5-6,13 สชงหาคมเ2560
ณเห้องเจ้าพร าาเอาคารเ7เมหาวชทาายัาราาภัฏราานครชนทร
6. งบประมาณ
เงชนงบปร มาณนครงการจากหน่วางานที่รับรองนครงการฯเที่จ่าาให้ครูผู้เข้ารับการอบรมที่ร บุจากนครงการเ
คือเคนย เ4,500เบาทเจานวนเ30เคนเเป็นเงชนเ135,000เเบาทเ(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)เ(ไม่รวมค่าที่พัก
แย ค่าใา้จ่าาในการเดชนทาง)
7. วิธีดาเนชนการ
กชจกรรม/ขั้นรอน

วัน/เดือน/ปีเที่ดาเนชนการ

7.1เปร าุ ม คณ ท างานเแย ผู้ ที่ เ กี่ า วข้ อ งเเพื่ อก าหนดกชจ กรรมเแย สถานที่
สถานที่ที่จ ดาเนชนการรามนครงการ
7.2เบั น ทึ ก ข้ อ ความขอด าเนช น งานรามนครงการเแย แร่ ง รั้ ง คณ กรรมการ
ดาเนชนงาน
7.3เส่งหนังสือเาชกวชทาากรหยักเ
7.4เจ้างทาป้าานครงการ
7.5เเรรี า มวั ส ดุ อุ ป กรณ แย ความพร้ อ มของกช จ กรรมแย ห้ อ งที่ ใ า้ ใ นการจั ด
กชจกรรม
7.6เเรรีามเpower point แย สื่อที่ใา้ในการจัดอบรม
7.7เจัดกชจกรรมรามนครงการ แย ปร เมชนผยเแย รชดรามผย
7.8เราางานสรุปเแย ทาราางานเพื่อเสนอเบชกจ่าางบปร มาณในการจัดนครงการ

15เก.ค.เ2560
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19เก.ค.เ2560
25เก.ค.เ2560
25เก.ค.เ2560
29-30เก.ค.เ2560
1-2เส.ค.เ2560
5-6เส.ค.เ2560
เเ7-15เส.ค.เ2560

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูมีความรู้แย ทักษ การจัดกชจกรรมส เร็มศึกษาสู่นครงงานส เร็ม
8.2 ครูมีความสามารถจัดการเรีานการสอนรามแนวทางส เร็มศึกษานดาบูรณาการรามหยักปรัากาของ
เศรษฐกชจพอเพีาง
8.3 ครูมีทักษ ในการออกแบบนครงงานส เร็มเพื่อการพัฒนาคุณภาพาีวชรนดาบูรณาการรามหยักปรัากา
ของเศรษฐกชจพอเพีาง
8.4 ครูมีทักษ การเป็นครูที่ปรึกษานครงงานส เร็มที่ส่งเสรชมการพัฒนาคุณภาพาีวชรนดาบูรณาการรามหยัก
ปรัากาของเศรษฐกชจพอเพีาง
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
9.1เเเาชงปรชมาณเเ :
ผู้เข้าร่วมนครงการเเจานวนเเ30เคนเเ
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ (เกณฑ: ผู้เข้าร่วมนครงการจ ร้องเข้าร่วมนครงการไม่น้อากว่าร้อาย เ100
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ ของที่ร บุในราาย เอีาดของนครงการ)
9.2เเเาชงคุณภาพเเ:
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมนครงการไม่น้อากว่าหรือเท่ากับเ3.51เจาก
เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ ค แนนเร็มเ5.00
10. ผู้รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาคุณภาพครูเเมหาวชทาายัาราาภัฏราานครชนทร
11. หลักฐานอ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมิน
11.1เเราางานผยการดาเนชนงาน
11.2เเราาาื่อผู้เข้าร่วมนครงการ
11.3เเแบบปร เมชนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมนครงการ
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รายละเอียด
กาหนดการโครงการอบรมครู
หลักสูตรการพัฒนาทักษะครูที่ปรึกษาโครงงานสะเต็มเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 5-6,13 สิงหาคม 2560
ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. สถานที่จัดอบรม
ห้องเจ้าพร าาเเอาคารเ7เมหาวชทาายัาราาภัฏราานครชนทร
2. วันที่ดาเนินการอบรม
วันที่เเ5-6,13 เเสชงหาคมเเ2560
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัรชผู้เข้ารับการอบรมเมีดังนี้
1.เกยุ่มเป้าหมาาเฉพา
ผู้ที่ผ่านการอบรมครูส เร็มศึกษาเหรือเมีความรู้เกี่าวกับส เร็มศึกษาเบื้องร้นมาแย้ว
2. คุณสมบัรชผู้เข้ารับการอบรมเมีดังนี้
ครูที่สอนวชทาาศาสรรเคณชรศาสรรเแย หรือเการงานอาาีพแย เทคนนนยาีเร ดับมัธามศึกษารอนร้น
แย รอนปยาา
3. จานวนผู้เข้าการอบรมในหยักสูรร
ครูร ดับมัธามศึกษารอนร้นเจานวนเ15เคน
เเเเเเครูร ดับมัธามศึกษารอนปยาาเจานวนเ15เคน
4. สถานที่ติดต่อ
สถาบันพัฒนาคุณภาพครูเเมหาวชทาายัาราาภัฏราานครชนทร
422เเถนนมรุพงษเเราบยหน้าเมืองเเอาเภอเมืองเเจังหวัดฉ เาชงเทราเเ2400
นทรศัพทแย นทรสารเ038-517004
หรือรชดร่อเเผู้า่วาศาสรราจาราเดร.เอมราเเเขีาวรักษาเเนทรศัพทเคยื่อนที่เ081-5519549
e-mail: ama332003@yahoo.com
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กาหนดการโครงการอบรมครู
หลักสูตรการพัฒนาทักษะครูที่ปรึกษาโครงงานสะเต็มเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 5-6,13 สิงหาคม 2560
ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วัน/เวลา

5/08/60

เวลา (ชม.)

เนื้อหา/วิทยากร

09.00-12.00 รอนที่เ1เความเข้าใจเกี่าวกับกชจกรรมส เร็ม
ศึกษา(STEM Education)
อ.พชพัฒนเเคงทอง
ผศ.ดร.อมราเเเขีาวรักษา
13.00-17.00 รอนที่เ2 นครงงานส เร็ม
ม.ปยาา
เเอ.พชพัฒนเเคงทอง
เเดร.อภชาารชเเสังขทอง
ม.ร้น
เเผศ.ดร.อมราเเเขีาวรักษา
เเอ.จันทรเพ็กเไพรแก่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม /
สื่อ/แหล่ง
ระบุตัวอย่างเชิงประจักษ์
เรียนรู้
ของการปฏิบัติดี
(Good practice)

การประเมินผล

ครูมีความรู้ความเข้าใจ วีดีนอกชจกรรมส เร็ม
ในการจัดกชจกรรมส
เร็มศึกษา

วีดีนอ

ครูมีทักษ ในการทา
นครงงานส เร็ม

ใบ
ปร เมชนรนเอง
กชจกรรม
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วชเครา หรัวอา่าง
นครงงานส เร็ม
ปฏชบัรชการกาหนด
นจทานครงงานส เร็ม

สังเกรการรอบ
คาถาม

วัน/เวลา

6/08/60

เวลา (ชม.)

เนื้อหา/วิทยากร

09.00-12.00 ปฏชบัรชการรามหยักปรัากาของเศรษฐกชจ
พอเพีาง
ฐานที่เ1
เเอาจาราไรรภพเนครรวงษา
เเนางสาวพนชรราเสนนาพาเเเ
ฐานที่เ2
เเอ.พชพัฒนเเคงทอง
เเนาาธนานันทเเเหย็กเกรุ
13.00-16.00 ที่ปรึกษานครงงานส เร็มพอเพีาง
ม.ปยาา
เเอ.พชพัฒนเเคงทอง
เเดร.อภชาารชเเสังขทอง
ม.ร้น
เเผศ.ดร.อมราเเเขีาวรักษา
เเอ.จันทรเพ็กเไพรแก่น
13/08/60 09.00-12.00 แผนการจัดการเรีานรู้นครงงานส เร็มพอเพีาง
ม.ปยาา
เเอ.พชพัฒนเเคงทอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม /
สื่อ/แหล่ง
ระบุตัวอย่างเชิงประจักษ์
เรียนรู้
ของการปฏิบัติดี
(Good practice)

การประเมินผล

ครูมีความรู้ความเข้าใจ ฐานการเรีานรู้หยัก
ในหยักปรัากาของ
ปรัากาของเศรษฐกชจ
เศรษฐกชจพอเพีาง
พอเพีาง

ppt
Flip
chart
ฐานการ
เรีานรู้

สังเกรการรอบ
คาถาม

ครูมีความรู้ความเข้าใจ กรณีศึกษานครงงานส
ในการเป็นที่ปรึกษา
เร็มเกษรรอชนทรีา
นครงงาน

รัวอา่าง สังเกรพฤรชกรรม
นครงงาน
ส เร็ม
เกษรร
อชนทรีา

ครูมีทักษ ในการเขีาน ปฏชบัรชการเขีาน
รัวอา่าง ปร เมชนภาร งาน
แผนนครงงานส เร็ม แผนการการจัดการ
แผนการ
เรีานรู้นครงงานส เร็ม จัดการ
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วัน/เวลา

เวลา (ชม.)

เนื้อหา/วิทยากร

เเดร.อภชาารชเเสังขทอง
ม.เร้น
เเผศ.ดร.อมราเเเขีาวรักษา
เเอ.จันทรเพ็กเเไพรแก่น
13.00-16.00 สาธชรการเป็นที่ปรึกษานครงงานส เร็ม
ม.ปยาา
เเอ.พชพัฒนเเคงทอง
เเดร.อภชาารชเเสังขทอง
ม.เร้น
เเผศ.ดร.อมราเเเขีาวรักษา
เเอ.จันทรเพ็กเเไพรแก่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรม /
สื่อ/แหล่ง
ระบุตัวอย่างเชิงประจักษ์
เรียนรู้
ของการปฏิบัติดี
(Good practice)

การประเมินผล

เรีานรู้
นครงงาน
ส เร็ม
ครูมีทักษ ในการเป็นที่ ปฏชบัรชการกยุ่ม
ปรึกษานครงงาน

เเเเเเเเเ
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บท
สังเกรพฤรชกรรม
สนทนาที่
ปรึกษา
แย ผู้ทา
นครงงาน

